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 9112במאי,  92
יוד ד ח  ן" ו י ר ו ט ק  ר

ם  ו י 1ל ס  3 ר מ 7ב 1 3 2    

 

"( מתכבד להגיש את דוח החברהדירקטוריון הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: "

, בהתאם לחוק החברות 9112במרס,  11הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, לתקופה שנסתיימה ביום 

וזרי רשות החברות הממשלתיות "(, לחחוק החברות הממשלתיות)להלן: " 1221-הממשלתיות, התשל"ה

דוחות כספיים, לתקנות הפיקוח על עסקי  –"(, בכללן חוזר חשבונאות וכספים רשות החברות)להלן: "

המפקח , ולחוזרי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:"1221 -ביטוח )פרטי דין וחשבון(, התשנ"ח

זרי רשות החברות וחוזרי המפקח, בנוסף למידע "(. הדוח כולל את המידע הנדרש בהוראות חועל הביטוח

 הנדרש מגילוי בדבר אומדנים חשבונאים קריטיים.

 .9112הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי חברה

, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות , החברה פועלת בתחום פעילות אחד9112 במרס, 11נכון ליום 

ידי המפקח על -בישראל, זאת לפי רישיון מבטח לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, שהוענק לה על

הביטוח. במסגרת זו, מבטחת החברה את מרבית הייצור החקלאי ובעלי חיים ואת רוב החקלאים 

 בישראל, כנגד נזקי טבע שונים בתחומי הצומח והחי. 

רישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש, מוגבל לכיסוי הגידול החקלאי והרכוש הדרוש בנוסף, לחברה 

לצורך ייצור היבול החקלאי. הרישיון לעסוק בביטוח מפני אובדן רכוש ניתן כרישיון נלווה לרישיון 

העיקרי, ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות, ומותנה בכך שסך דמי הביטוח בענף זה לא יעלה, בכל עת, 

 מהסך הכולל של דמי הביטוח של החברה. החברה מקפידה לעמוד בדרישה זו.  11%על מ

אלף לקוחות. הלקוחות העיקריים של החברה הנם חקלאיים פרטיים, חברות חקלאיות,  11 -לחברה כ

 המועצות החקלאיות וארגונים חקלאיים שונים. 

צעות מועצות הייצור והשיווק באמ -החברה פועלת למכירת ביטוחיה בשתי דרכים עיקריות: האחת

 במכירה ישירה, באמצעות מערך השיווק של החברה לחקלאים. -וארגוני המגדלים; השנייה

 "( הינה לקוח עיקרי של החברה. הצמחים מועצתהמועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן: "

יות. בהתחשב קיום ביטוח בסיסי מאפשר ביטוח רחב למגדלים רבים, ריכוזיות הביטוח והוזלת הפרמ

שהמועצות החקלאיות והארגונים החקלאיים מהווים מקור הכנסה משמעותי של החברה, החברה 

מעריכה כי ביטול הסכמים עמם עלול לגרום לנזק משמעותי בהיקף המכירות של החברה, אשר יחייב 

 התארגנות שיווקית אחרת. 
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 מידע כללי

מקולות ההצבעה באסיפה  11%, המקנה לה מדינת ישראל, מחזיקה מנית יסוד א' אחת של החברה

הכללית, לרבות זכות הכרעה במקרה של חילוקי דעות, את הזכות למנות מספר דירקטורים הזהה 

למספר הדירקטורים הממונים על ידי בעלי מניות יסוד ב' )המוחזקות על ידי מועצות הייצור וארגוני 

וריון החברה. לפיכך, מסווגת החברה כחברה המגדלים השונים( וכן את הזכות למנות את יו"ר דירקט

ממשלתית והינה כפופה לחוק החברות הממשלתיות והתקנות מכוחו, חוזרי והנחיות רשות החברות 

הממשלתיות ולהחלטות הממשלה, כפי שמתקבלות מעת לעת. לפירוט וזכויות המניות ראה בדוח 

 .1.1תיאור עיסקי התאגיד השנתי סעיף 

 1211-כפופה החברה גם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א בנוסף, כחברת ביטוח,

"( והתקנות שמותקנות מכוחו מעת לעת ולהוראות המפקח, ככל שהן נוגעות הפיקוח חוק)להלן: "

 לתחומי פעילותה כמבטחת בתחום הביטוח הכללי בענף נזקי טבע בחקלאות.

 

 פוליסות הביטוח .3.א

ה הנן ביטוחים כנגד נזקים שונים בענפי החקלאות. הביטוחים הפוליסות אותן מוכרת החבר

מחולקים לביטוח "נזקי טבע" וביטוח "אסונות טבע", כאשר במרבית הביטוחים הללו קיימים 

"( משתתפת הממשלהביטוחים בסיסיים בצד ביטוחים מורחבים. ממשלת ישראל )להלן: "

 ע בשיעור משתנה.בפרמיות ביטוח נזקי טבע  ובפרמיות ביטוח אסונות טב

 ביטוחי נזקי טבע

, משרד החקלאות מפרסם הודעה לכל חברות הביטוח להן רישיון לבטח נזקי 9111החל משנת 

טבע בחקלאות לעניין גובה השתתפות המדינה בפרמיות ביטוחי נזקי טבע לאותה שנה, ועד 

ות חברות לגובה תקרת סכום התקציב השנתי שנקבעה לביטוח בהודעה זו, בהתבסס על הערכ

הביטוח והתקציב העומד לרשותו באותה שנה לעניין זה. שיעור השתתפות המדינה בפרמיות 

תקרת התקציב לכל חברות  9112. בשנת 11%ביטוח נזקי טבע בשנים האחרונות עומד על 

עדכן מר צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר  9112ביולי  1ח. ביום "מיליון ש 22.1הביטוח נקבעה על 

ות במשרד החקלאות כי התקציב אשר יעמוד לחברה לטובת ביטוח נזקי טבע למימון והשקע

ח. החברה הגישה דרישות "מיליוני ש 22ח ויעמוד על "מיליוני ש 12הוגדל ב  9112לשנת 

ח "מיליון ש 19.1בסך של  9112השתתפות ממשלתית בפרמיות בהתאם לפוליסות שנמכרו בשנת 

ממשרד החקלאות לשלם את הכספים בהתאם אשר נרשמו בספרי החברה. החברה דורשת 

מיליון ש"ח.  1.1לדרישות שהועברו אשר חורגות מהתקציב כפי שעודכן כאמור לעייל בסך 

חתמה החברה על  9112בחודש פברואר  12החברה מעריכה כי החוסר הקיים ישולם. ביום 

ול קורא בהתאם לק 9112הסכם עם הממשלה על השתתפות הממשלה בפרמיות נזקי טבע לשנת 

 11%, ההסכם קובע כי שיעור ההשתתפות יעמוד על 9112בדצמבר  1שפרסם המשרד ביום 

ח. ההסכם קובע כי התקציב הסופי יותאם בהתאם "מיליון ש 21ובמגבלת תקציב לקנט של 

לתקציב בפועל שבתקנה. בהתאם לשיחות שנוהלו עם משרד החקלאות, השתתפות הממשלה 

  שולם במלואה.ת 9112החזויה הנדרשת לשנת 
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 ביטוחי אסונות טבע

)למעט ביטוח ענף  11%השתתפות המדינה במימון פרמיות ביטוחי אסונות טבע הינה בשיעור של 

מסך הפרמיות בביטוח  11%הלול כנגד מחלת הסלמונלה בו השתתפות המדינה הנה בשיעור של 

ים שנחתמים בין החברה זה( ועד לגובה תקרת סכום התקציב השנתי שנקבע, בהתאם להסכמ

על  9112"(. הסכם אסונות טבע לשנת הסכם אסונות טבעלממשלת ישראל מידי שנה )להלן: "

ח  )לא כולל ביטוח ענף הלול כנגד מחלות הניוקאסל "מיליון ש 11תיקוניו קבע תקציב בגובה של 

רשה (, ד11%והסלמונלה(. בהתבסס על אחוז ההשתתפות הממשלה בפרמיות שנקבע בהסכם )

ח ובהתאם דווח בדוחות הכספיים. החברה טרם קיבלה אישור "מיליון ש 19החברה מהמדינה 

ח המוצג בחובות המדינה לחברה נכון ליום "מיליון ש 9על הגדלת התקציב הנדרש בגובה של 

כולל תקרת  9112הדוח, החברה פועלת להגדלת התקציב כפי שדרשה. הסכם אסונות טבע לשנת 

ח. התקציב מורכב מתקציב למימון הפרמיה לענף הלול כנגד "מיליון ש 111.9בגובה של  תקציב

, תקציב 11%ח לפי אחוז השתתפות מדינה של "מיליון ש 1.9מחלת  הסלמונלה בגובה של 

ח לפי אחוז השתתפות "מיליון ש 12למימון הפרמיה לענף הלול כנגד מחלת הניוקאסל בגובה של 

למימון יתר  11%ון  לפי אחוז השתתפות מדינה של מילי 11ותקציב של  11%מדינה של 

עבור יתר  9112הפרמיות בביטוחי אסונות טבע. החברה מעריכה כי התקציב הנדרש לשנת 

לאחר תאריך המאזן, קיבלה החברה ח. "מיליוני ש 12ביטוחי אסונות טבע עומד על סך של 

משרד החקלאות לעדכן  הודעה מהאוצר לפיה התקציב החסר אושר, לפיכך החברה פועלת מול

 .את ההסכם בהתאם

 

השתתפות המדינה בפרמיות בביטוחי נזקי טבע ובביטוחי אסונות טבע הינה מהותית, כך ששינוי 

 בהשתתפות המדינה, צפוי לגרום לשינוי בהיקף הפוליסות הנמכרות לחקלאים והכנסות החברה. 

ים ונמכרו ביטוחים במהלך התקופה חידשה החברה את ביטוחיה בהתאם לענפים הקיימ

 בסיסיים דרך מועצות היצור והארגונים החקלאיים

 

 ביטוח הכנסה בפלחה

החלה החברה לבטח ביטוח הכנסה בענף הפלחה במסגרת ביטוחי נזקי  9112בחודש דצמבר 

לדונם המשתנה בהתאם לאזור הגידול  תטבע. הביטוח מבטיח לחקלאים הכנסה מינימאלי

בהתאם לאזור הגידול  11%ל  11%ות ממשלה בפרמיה הנעה בין בארץ. לביטוח זה ישנה השתתפ

וכן נקבעה תקרת ביטוח לכלל המבוטחים. תקופת הביטוח הינה בעיקר במחצית הראשונה של 

 .השנה ובהתאם לכך נפרסות הכנסות החברה מביטוח זה

 

 ביטוח ללול כנגד מחלת הניוקאסל

כנגד מחלת הניוקאסל עם השתתפות  כולל ביטוח אסונות טבע ביטוח ללול 9111החל משנת 

ח. הביטוח הנו באמצעות "מיליוני ש 12המוגבל בתקציב של  11%ממשלה בפרמיות בשיעור של 

מועצת הלול לכל מגדלי הלול בביטוח בסיסי )לשלוחות מוגדרות מראש(. הביטוח כולל 

 91בגובה השתתפות ממשלתית מוגבלת בסכום, בתביעות שעולות על הפרמיות בניכוי הוצאות 

 .( ותקרת ביטוח בגובה הסכומים הנצברים לביטוח זה9111ח )החל משנת "מיליוני ש
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 ביטוח ללול כנגד מחלת הסלמונלה

)בחודש נובמבר( במסגרת ביטוחי אסונות טבע, החלה החברה לבטח באמצעות  9112בשנת 

ש( כנגד מחלת מועצת הלול את כל מגדלי הלול, בביטוח בסיסי )לשלוחות מוגדרות מרא

הסלמונלה. במסגרת ההסכם נקבע, כי שיעור השתתפות המדינה בפרמיות ביטוח זה יעמוד על 

הביטוח כולל השתתפות ממשלתית מוגבלת בסכום, בתביעות שעולות על הפרמיות וכן  11%

 ח ותקרת ביטוח בגובה הסכומים הנצברים לביטוח זה."מיליוני ש 11בניכוי הוצאות בגובה 

על  9112נקבע בהתאם ליחס ההפסד בשנת  9112תתפות הממשלה בתביעות  לשנת סכום ההש

ח... הביטוח כולל מגבלות תקציב מדינה להשתתפות בפרמיות בגובה של "מיליוני ש 11סך של 

 .9112ח לשנת "מיליון ש 1.9ובגובה של  9112ח לשנת "מיליון ש 1.1

 

 ביטוחים חדשים

ביטוחי נזקי טבע ביטוח פינוי וכילוי לפגרי צאן.  החלה החברה לבטח במסגרת 9112בשנת 

  הביטוח דומה במהותו לביטוח פינוי וכילוי לענפי הבקר שהחברה מפעילה מספר שנים.

 

 ביטוח משנה .7.א

החברה פועלת להקטנת הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה, באמצעות ביטוחי משנה. 

(. הכיסוי STOP LOSSהפסדים )וצר מסוג עחוזי ביטוח משנה עיקר בבמשתמשת  חברהה

הן על ידי ו"( החשב הכללי)להלן: " במשרד האוצר על ידי החשב הכללילחברה הן ניתן הביטוחי 

 ההתקשרות עם מבטחי המשנה נערכת על בסיס שנתי.  חברות מסחריות זרות לביטוחי משנה.

לא משחרר את  חלק מהתביעות ממבטחי המשנה, אךפיצוי בגין משנה מאפשר קבלת הביטוח 

 .החברה מחבותה כלפי מבוטחיה, כמבטח ישיר על פי חוזי הביטוח

 :9112 -ו 9112להלן טבלת  ביטוח עוצר הפסדים שנרכשו על ידי החברה בשנים 

 

 מבטחי משנה פוליסות
שיעור הנזקים 

 מהפרמיות

שיעור כיסוי 

 7132בשנת 

שיעור כיסוי 

 7132בשנת 

 12% 21% 121%-191% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 21% 21% 911%-121% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 21% 21% 111%-911% מבטחי משנה בחו"ל נזקי טבע

 טרם נחתם 11% 111%-111% ממשלת ישראל נזקי טבע

 טרם נחתם 21% 111%-111% ממשלת ישראל נזקי טבע

 21% 21% 911%-111% מבטחי משנה בחו"ל אסונות טבע

 21% 21% 111%-911% חי משנה בחו"למבט אסונות טבע

 

הסכמי אסונות טבע, כוללים רכישת ביטוח משנה מממשלת ישראל לנזקים אשר יחרגו מעבר 

לסכומים שנצברו בעתודה בגין פוליסות אלו. בנוסף בביטוח לול כנגד מחלת הניוקאסל, החשב 

וי הוצאות, בסכום של הכללי התחייב לכסות תשלומי תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכ

. בביטוח הכנסה בפלחה, הסכם הביטוח עם 9112ושנת  9112ח עבור שנת "מיליון ש 91עד 

המדינה, כולל השתתפות של המדינה בתביעות העולות על הפרמיות בניכוי הוצאות בסכום של 

מיליון ש"ח. בביטוח לול כנגד מחלת הסלמונלה החשב הכללי התחייב לכסות תשלומי  11עד 

ח עבור שנת "מיליון ש 11תגמולים אשר יעלו על היקף הפרמיות בניכוי הוצאות, בסכום של עד 

 . 9112ושנת  9112

, רכשה החברה ביטוח משנה פקולטטיבי למספר קטן של מבוטחים 9112 -ו 9112בנוסף, בשנים 

 בענף המדגה המיוחד. 

בגין מסלול נזקי טבע אשר  9112החברה  פועלת לחדש את ביטוח המשנה עם החשב הכללי לשנת 

 טרם חודש עד ליום הדוח.
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 עתודות ביטוח נזקי טבע .1.א

הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( עתודת הביטוח לנזקי טבע מחושבת בהתאם לתקנות 

בהתאם לתקני הדיווח הכספי . 9111 -)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג

חייבויות בגין חוזי ביטוח כוללות התחייבויות אשר נוצרו "(, התIFRS -ההבינלאומיים )להלן: "

בגין אירועים שקרו עד ליום המאזן, בעוד העתודה משקפת התחייבות בגין אירועים שיתרחשו 

. העתודה מורכבת מיתרות IFRS -לאחר תאריך המאזן. לפיכך העתודה אינה עומדת בתקני ה

כספים הנצברים משויכים בעתודה לכל שנצברו מעסקי ביטוח בכל מסלולי הביטוח, כאשר ה

 מסלול בנפרד.

 

 ניהול השקעות פיננסיות .4.א

השקעות החברה מנוהלות ומפוקחות על ידי ועדת השקעות של החברה, שהוקמה בהתאם 

להוראות חוק הפיקוח ומתכנסת מידי חודש. בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות, מרבית 

 ניים. השקעות החברה מנוהלות על ידי בתי השקעות חיצו

. ההשקעות תהשקעות החברה רשומות בספרי החברה ומנוהלות באמצעות תוכנה ייעודי

הסחירות מוצגות בשווי השוק שלהם במועד הדוח וההשקעות הלא סחירות מוצגות לפי העלות 

 המופחתת ליום הדוח. 

 

 חקיקה, תקינה, הסדרה וחוקי הפיקוח .5.א

ם תחומי הפעילות של החברה, שהתווספו לא חלו שינויים מהותיים בחקיקה ובהסדרה בקשר ע

 בתקופת הדוח.
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 מצב הכספיה .ב

 תונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה )באלפי ש"ח(:נ

 

 תוני מאזן:נ

 בדצמבר 13 במרס 13 

 7132 7132 7132 

 1,111 1,121 121 נכסים לא מוחשיים

 1,222 91,111 11,112  נכסי מיסים נדחים

 2,211 2,212 2,112  רכוש קבוע

 1,111 11,221 1,911 נכסי ביטוח משנה  

 21 - 19 שוטפיםנכסי מיסים 

 212 12,111 11,219 חייבים ויתרות חובה

 11,111 21,111 112,121 פרמיה לגביה

 112,191 121,122 112,211 השקעות פיננסיות 

 22,121 11,919 19,212 מזומנים ושווי מזומנים

 254,731 271,124 237,717 סך הכל נכסים

 1,221 (92,222) (11,212) ון עצמי )גרעון בהון(ה

 111,112 111,122 211,191 תודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותע

 21,211 111,111 21,121 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

 - 191 - התחייבויות מיסים שוטפים

 1,212 1,112 1,211 התחייבויות בשל עובדים

 91,112 19,121 11,119 תרות זכותזכאים וי

 254,731 271,124 237,717 סך הכל הון והתחייבויות

 

 שקעה בנכסים לא מוחשייםה

      ח נובעת מהשקעות בתוכנות ורישוי תוכנות בסך "אלפי ש 121הירידה בסעיף בתקופת הדוח בסך 

 אלפי ש"ח בניכוי הפחת לתקופה. 92

 

 נכסי מסים נדחים  

 ח )לפני מס( בתקופת הדוח. "מיליוני ש 111זה בתקופת הדוח נובע בעיקר מהפסד בגובה  הגידול בסעיף

 

 שקעה ברכוש קבועה

ח בתקופת הדוח, נובעת מהפחת ברכוש הקבוע בקיזוז השקעות "אלפי ש 111הירידה בסעיף בסך 

 אלפי ש"ח. 112בתקופה בסך 
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 נכסי ביטוח משנה 

היקף  9111בשנת  משנה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח.הסעיף מורכב מיתרת חלקם של מבטחי ה

מהיקף הפרמיות.  121% -התשלומים ושינוי בהתחייבויות במסלול נזקי טבע הגיע לשיעור של כ

בהתאם להסכמי ביטוח המשנה הקיימים לחברה בשנה זו, מבטחי המשנה מחו"ל משתתפים בתביעות 

ות נכון למועד הדוח טרם שולם ונרשם בסעיף במסלול זה. חלק מהתביע 191%העולות על יחס של 

התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בהתאמה נרשמת השתתפות מבטחי המשנה בתביעות בסעיף נכסי 

מיליון ש"ח. תשלום מבטחי המשנה צפוי לאחר תשלום התחייבויות  1.9ביטוח משנה בסכום של 

 החברה למבוטחים והגשת חשבון סופי למבטחי המשנה.

 

 יתרות חובה חייבים ו

ח הנובע ברובו מתשלום מקדמות ביטוח לשנת "מיליוני ש 11.2הסעיף כולל חוב מבטחי משנה בגובה 

 ח. "מיליוני ש 1.1והוצאות מראש בסכום  9112

 

 פרמיה לגביה 

הסעיף מורכב מיתרות חוב של מגדלים, המועצות החקלאיות, ארגוני קניות וממשלת ישראל. הגידול 

אלפי ש"ח  1,119ח בתקופת הדוח, נובע מגידול בחוב מגדלים ומועצות בסך "שאלפי  11,111בסך 

אלפי ש"ח. חוב ממשלת ישראל כולל חוב בגין השתתפות  19,119וגידול בחוב ממשלת ישראל בסך 

 . 1ח ראה פירוט סעיף א "מיליון ש 1.1המדינה בפרמיות אשר גבוהה מהתקציבים שאושרו בסך של 

 

 ומנים השקעות פיננסיות ומז

החברה משקיעה את נכסיה במזומנים באגרות חוב, מניות, קרנות ותעודות סל בשוק ההון 

ובפיקדונות במוסדות בנקאיים. השינויים בסעיפים נובעים מהפעילות השוטפת, פעילות ההשקעות 

 ומרווח מההשקעות.

 

 הון עצמי

לתקנות הפיקוח ואופן צבירת ליום הדוח לחברה גרעון בהון הנובע ממנגנון חישוב העתודות בהתאם 

הרווחים לעתודות. על מנת לעמוד בעתודה המינימלית הנדרשת בהתאם לתקנות הפיקוח נדרשה 

אלפי  22,211אלפי ש"ח. לאחר מיסים על ההכנסה מסתכמת תוספת זו לסך של  111,111תוספת של 

 ש"ח שנזקפה כגרעון להון.

י ש"ח מממשלת ישראל אשר ישמש למימון אלפ 11,111הועבר סך של  9112באפריל,  11ביום 

השתתפות הממשלה בפרמיות רק כאשר הסכום הצבור בעתודות הביטוח יעלה על הסכום המינימלי 

 הנדרש בהתאם לתקנות.

בהתאם לאישור הפיקוח שניתן לחברה, הסכום שהועבר ישמש את החברה כהתחייבות מוכרת לצורך 

 עמידה בדרישות ההון.

 

 טבע בחקלאות   עתודות ביטוח נזקי

שירותים פיננסיים )ביטוח( )חישוב לתקנות הפיקוח על שבו בהתאם וחהביטוח של החברה עתודות 

הקובעות טווח לחישוב עתודות בביטוחים חקלאיים מפני , 9111עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

מהחברה הנדרשת  תהמינימאליבהתאם לחישוב האמור, סכום העתודה  נכון למועד הדוח, נזקי טבע.

העתודה המוצגת ש"ח. מיליון  9,111 -הינו כ תהמקסימאליוסכום העתודה ש"ח מיליון  211 -הינו כ 

ח מוצגת בהתאם לסכום העתודה "מיליוני ש 211 -בסך של כ  9112במרס,  11ליום  בדוחות הכספיים

ש"ח. מתוך הסך  מיליוני 111 -המינימאלית הנדרשת מהחברה הגבוהה מהסכום הצבור בעתודה בכ

 ח."מיליוני ש 921הנ"ל הצטבר בעתודות ממסלול ביטוח אסונות טבע סך של 
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 התחייבויות בגין חוזי ביטוח

היתרה מייצגת את התחייבות החברה בגין הודעות נזק ותביעות שטרם שולמו עד ליום המאזן. 

כות של עורכי הדין היתרה מחושבת על ידי מומחי החברה בהתבסס על אומדנים ותוצאות עבר והער

   של החברה.

 

 זכאים ויתרות זכות

ח, נובעת בעיקר מעלייה "אלפי ש 2,212בתקופת הדוח בסעיף זכאים ויתרות זכות, בסך  ההעליי

אלפי ש"ח בהתחייבויות  2,111אלפי ש"ח, מירידה בגובה  12,911בסעיף ההכנסות מראש בגובה 

 ייבויות לזכאים אחרים.  אלפי ש"ח בהתח 111למבטחי משנה וירידה בגובה 

 

 וצאות הפעילותת .ג

 9112 -ו 9112במרס,  11להלן יובאו נתוני דוח רווח והפסד, לשלושה החודשים המסתיימים ביום 

 )באלפי ש"ח(: 9112בדצמבר,  11ולשנה המסתיימת ביום 

 

 בדצמבר 13 במרס 13 

 7132 7132 7132 

 111,221 11,111 111,112 רמיות שהורווחו ברוטופ

 12,911 1,221 2,129 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

 124,171 27,471 71,772 פרמיות שהורווחו בשייר

 2,991 222 9,122 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 121,211 71,372 71,772 סך כל ההכנסות 

 191,211 21,291 22,199 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו

חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 91,212 12,211 292 בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין 

 9,111 ביטוח ניוקאסל בלול

 

9,192 11,219 

 775,172 21,357 71,477 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר

 1,119 1,112 1,119 ווקהוצאות שי

 99,919 1,299 1,219 הוצאות הנהלה וכלליות

 137,121 27,722 311,172 סך כל ההוצאות 

 11,111 112 (2,111) רווח )הפסד( לפני העברה לעתודות 

 (9,121) - - קיטון בהשתתפות הממשלה בפרמיות

 91,221 91,221 - מימוש כתב שיפוי מהמדינה

 (22,299) (22,119) (22,111) נזקי טבע בחקלאות וחהעברה לעתודות ביט

 72 (55,775) (314,143) רווח )הפסד( לפני מס

 911 (12,211) (12,112) מיסים על הכנסה )הטבת מס(

 11 - - נטו מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (312) (15,723) (22,215) סה"כ ההפסד הכולל
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 פרמיות שהורווחו ברוטו

מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה  19 -הגידול בפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופה בסך של כ

אשתקד נובע משינויים מהיקפי הביטוח השונים. עיקר הגידול נבע מענף הדרים והפלחה בעקבות 

גידול בפרמיות וסכומי הביטוח ועדכוני התקופות)ראה פירוט בנספח ב לדוח( וביטוח חדש ללול כנגד 

 ח.   "מיליון ש 1.2חלת הסלמונלה מ

בנזקי טבע  11%עומדת ברוב ענפי הביטוח על  9112 -ו 9112השתתפות הממשלה בפרמיות בשנים 

 באסונות טבע )מוגבל בתקציב(. 11% -)מוגבל בתקציב( ו

, בצמחי נוי עד 11% -ל 11%הממשלה משתתפת בפרמיות ביטוח הכנסה בפלחה בשיעורים הנעים בין 

. 11%, בביטוח הלול כנגד מחלת הסלמונלה בשיעור של 11%בשיעור  9112סתיימה ביוני העונה שה

 . אין השתתפות ממשלה -, גניבת בקר, כשל מערכות בלולסיכוני אש ,מבנים יביטוחב

 

 פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה 

יליון ש"ח בתקופה מ 1.2 -עומת כלש"ח,  ןמיליו 2.1 -עלות ביטוח המשנה בתקופת הדוח הסתכמה בכ

 הגידול נובע בעיקר מהגידול במחזור ההכנסות המבוטחות. .המקבילה אשתקד

 

 תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחלקם של מבטחי המשנה בסעיף זה

מיליון ש"ח בדומה לתקופה  22 -בתקופת הדוח היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות הגיע לכ

ח, "מיליון ש 11 -מיליון ש"ח, בננות כ 11 -כ -רי הנזקים היו בענפי הירקותהמקבילה אשתקד. עיק

 .מיליוני ש"ח 2-כניוקאסל בענף הלול ח ו"מיליון ש 11 -הדרים  כ

מיליון ש"ח בגין אירועי נזק בשנת  1.2 -היקף התביעות והשינוי בהתחייבויות ברבעון כולל סך של כ

בהתחייבויות עבר את הסף העוצר ההפסדים שממנו . בשנה זו היקף התשלומים והשינוי 9111

 21%משלמים מבטחי המשנה את חלקם בתביעות ולפיכך נרשם חלק מבטחי המשנה בתביעות בגובה 

 מיליוני ש"ח.  1.2 –ובסך כ 

בהתאם להסכם אסונות טבע, נרשם חלקה של המדינה בתביעות שעלו על הפרמיות הצבורות והיתרות 

 מיליוני ש"ח.    9.1 -בסך כ 9112וקאסל בלול שנת בעתודה בגין ביטוח הני

 

 וצאות הנהלה וכלליות ושיווקה

ח "מיליון ש 1.2 -מיליון ש"ח לעומת כ 1.2 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות בכ

בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מגידול בהוצאות המחשוב.  בתקופת הדוח הוצאות 

 ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.  "מיליון ש 1.1השיווק עמדו על 

 

 העברה לעתודות  ביטוח

שירותים פיננסיים )ביטוח( תקנות הפיקוח על ממיליוני ש"ח, נובע  22 -הסכום המוצג בתקופת הדוח כ

ראה עתודות הביטוח לעיל, הקובעות טווח , 9111)חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי( התשע"ג 

נדרשת. העברת תוצאות הפעילות בתקופה, והסכום המוצג נדרשו בכדי לעמוד ועתודה מינמאלית 

 בעתודה המינימאלית הנדרשת.
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 השקעות 

 בסיס הצמדה

 במרס 11ליום   במרס 11ליום   

  9112  9112  9112  9112 

 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  בסיס הצמדה

         

 47%  43%  121,191  912,111  צמוד למדד

 7%  7%  11,921  11,211  צמוד מטח

 42%  47%  911,112  911,111  לא צמוד שקלי

 31%  35%  11,212  21,212  מנייתי

         

 311%  311%  121,122  112,211  סה"כ

         

 1.7%  1.7%  1,212  1,222  נכסי חוב שאינם סחירים

 נתוני תשואה ורווח

 הסתיימהלתקופה ש  

 במרס 11ביום 

 לתקופה שהסתיימה 

 במרס 11ביום 

  9112  9112  9112  9112 

 באחוזים  באחוזים  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פרוט

         

רווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

 מימון

 

9,122 

 

222 

 

1.1% 

 

1.9% 

 

מיליון ש"ח  1.2 -של כש"ח לעומת רווח  ןמיליו 9.1 -בכ השקעות הסתכמו בתקופת הדוחמרווחים 

ירידה לעומת  191מדד תל אביב ב 9.1% -של כירידה בתקופת הדוח חלה  בתקופה המקבילה אשתקד.

העולמי בשיעור  MSCIוכן ירידה במדד , 111מדד תל אביב ב בתקופה המקבילה אשתקד 1.2% -של כ

 אשתקד.בתקופה המקבילה  1.9% -לעומת  ירידה  של כ 1.11% -של כ

בתקופה  1.1% -לעומת עליה של כצמודות למדד באגרות חוב קונצרניות  1.1% -של כקעות בהשעליה 

אשתקד,  1.1%  -לעומת עליה של כ 1.2%לא צמודות באגרות חוב קונצרניות , עליה המקבילה אשתקד

בתקופה  1% -לעומת עליה של כ 1.2%-עליה באגרת חוב ממשלתיות לא צמודות מדד בגובה של כ

 אשתקד.   1.1%  -לעומת עליה של כ 1.1%ועלייה בממשלתי הצמוד  קדהמקבילה אשת

 

 זרים מזומנים ונזילותת .ד

 22,121אלפי ש"ח לעומת סך של   19,212תרות המזומנים של החברה לתאריך הדוח הסתכמו לסך של י

אלפי ש"ח נובע מפעילות שוטפת ופעילות  11,111. הקיטון בסך 9112בדצמבר,  11ח ליום "אלפי ש

 שקעה של החברה.ה

 

 מקורות מימון .ה

לחברה יתרת נזילות, המהוות חלק מיתרת ההשקעות, המשמשות לכיסוי העתודות הביטוחיות. 

לחברה אין הלוואות מכל מקור שהוא והיא אינה נזקקת למסגרות אשראי בבנקים. ראה סעיף הון 

עצמי לעניין התחייבות שהחברה קיבלה לאחר תאריך המאזן.
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 ם חזויתזרים מזומני .ו

לחברה אין הלוואות ואין צפי לדרישות להשגת מימון בעתיד הקרוב, התחייבויותיה נובעות בעיקר 

מהפעילות השוטפת. יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נובעת מהיקף הנזקים שיקרו בעתיד. 

 מניסיון העבר של החברה היקף עתודות החברה וביטוחי המשנה שהחברה רוכשת אמורים לכסות את

היקף ההתחייבויות שינבעו מהנזקים העתידיים. לפיכך החשש לאי יכולת החברה לעמוד 

בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב הינו מזערי. ראה סעיף הון עצמי לעניין התחייבות שהחברה קיבלה 

 לאחר תאריך המאזן.

 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד  .ז

הולצמן, -ותף במשרד רו"ח רוזנבלוםהמבקר הפנימי של החברה הינו רו"ח אורי הולצמן, ש .1.ז

 ( ובעל ניסיון רב בביקורת פנים.CIA( ומבקר פנימי מוסמך )LL.Mמוסמך במשפטים )

, כפי שאושר על ידי דירקטוריון 9112 -ו 9112תקציב השעות השנתי של מבקר הפנים לשנים  .9.ז

 שעות  לכל שנה.  1,111החברה הנו 

 

 ספידיווח על הבקרה הפנימית לגבי הדיווח הכ .ח

 111נהלים ובקרות בהתאם לדרישות סעיף  9112החברה מיישמת החל מהדוחות הכספיים של שנת 

 9111בהתאם למסגרת הבקרה החדשה אשר פורסמה במאי  9111אשר עודכנו בשנת  SOX Act -של ה

. בנוסף מיישמת החברה נהלים בהתאם להוראות המפקח המבוססות על סעיף COSOוהידועה בשם 

. לצורך האמור, ערכה החברה מיפוי של כל בעלי התפקידים הקשורים לעריכת Act SOX -ל 119

 הדוחות הכספיים. בתהליך המיפוי זוהו כל חותמי המשנה ותחומי אחריותם. 

הנהלת החברה בשיתוף עם מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה 

לגבי הגילוי בחברה. על בסיס הערכה זו מנכ"ל החברה המכוסה בדוח זה את יעילות הבקרות והנהלים 

וסמנכ"ל הכספים הסיקו, כי לתום תקופת הדוח, הבקרות והנהלים הנם יעילים על מנת לרשום, לעבד, 

לסכם, ולדווח את המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח, בהתאם להוראות הדין, הוראות רשות 

 ח על הביטוח, ובמועד שנקבע בהוראות אלה.החברות הממשלתיות והוראות הדיווח שקבע המפק

במהלך תקופת הדוח, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע 

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה או על הדיווח 

 הכספי.

מצורפות לדוחות הכספיים, הצהרות עליהן  בהתאם לחוזרי המפקח, ורשות החברות הממשלתיות

חותמים יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, או מי שממלאים בפועל את 

 התפקידים. 

בנוסף בתקופת הדוח יישמה החברה נהלים ובקרות בהתאם לחוזרי המפקח לדיווחים הכספיים 

 נכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים כיעילים.  הנגזרים מהדוחות הכספיים אשר הוערכו על ידי מ

 

 ניהול סיכונים .ט

 האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו עובד החברה, מר עמית בן נתן, כלכלן בהשכלתו. 

בתקופת הדוח עתודת החברה )עתודות ביטוח נזקי טבע( ירדה מתחת למינימום הנדרש על פי חוק, 

ה רבה בתמיכת הממשלה בעתודת נזקי טבע, אירועי לפיכך יכולת המשך פעילות החברה תלויה במיד

נזקי טבע מבוטחים שיגרמו במהלך השנה והחלטות הפיקוח בעניין החברה. המחסור בתקציבי 

הפרמיות הממשלתיות עלול ליצור פגיעה נוספת בעתודה ולפיכך ביכולת החברה להמשיך בפעילות. 

במסלול נזקי טבע, כך שהיכולת  111%ועד  111%החברה טרם רכשה ביטוח משנה לשכבות הביטוח 

של החברה לעמוד באירועי נזק קשים קטנה משמעותית. למעט האמור לעיל, לא חלו שינויים 

 מהותיים בסיכונים שעלולים להשפיע על החברה. 
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 יישום הוראות רשות החברות בנוגע לרישום זכות של החברה כלפי המדינה .י

בדיווחי החברה ובדוח רואה החשבון המבקר או אי הכללה או אי הכללה או הכללה לא נכונה 

התייחסות או הסתמכות וכו' בנוגע לדיווחים כאמור, לא תהיה אסמכתא ליצירת זכות כלשהי של 

החברה או צדדים שלישיים כלפי המדינה ויתר הנכסים שבידי החברה או המופעלים או המוחזקים על 

 ידה עבור המדינה או אחרים.    

 

 ליך אישור הדוחות הכספיים של החברהגילוי בדבר ה .יא

דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור דוחותיה הכספיים של 

 החברה.

דירקטוריון החברה מינה מבין חבריו ועדת מאזן שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ועל פי ממצאי דיון 

כמו גם לישיבת הדירקטוריון  ,ות ועדת המאזןלישיבזה לתת המלצה לדירקטוריון בקשר לאישורם. 

בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, מוזמנים ונוכחים רואה החשבון המבקר של החברה, הנדרש 

של הדוחות הכספיים והוא  שעלו מתהליך הסקירה, היו כאלה, ככל שלפרוש את הממצאים העיקריים

עניין, בכל שאלה והבהרה הנדרשת בקשר עם עומד לרשות חברי ועדת המאזן והדירקטוריון, לפי ה

 הדוחות הכספיים ואישורם.

, לרבות מנכ"ל בחברההרלוונטיים ועדת המאזן בוחנת, באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה 

את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, את ההערכות החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, 

את המדיניות  בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים,המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו 

החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע 

 הנלווה. 

 היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים.  בוחנתועדת המאזן 

ים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לכל חברי הועדה כל החברים בוועדת המאזן הינם דירקטור

ניסיון ו/או השכלה מתאימים אשר נבחנו על ידי הדירקטוריון ונמצאו כמתאימים ליכולת לקרוא 

ולהבין דוחות כספיים. בתקופה שמאז אישור הדוחות הכספיים השנתיים מונתה הגב' אירה פרידמן 

 נתן. כדח"צ לוועדה במקומה של הגב' רויטל בן 

המליצה ועדת המאזן לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים של  9112במאי,  91ביום 

 . 9112במרס,  11החברה, ליום 

 הדוחות הכספיים נמסרים לחברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד אישורם. 

 

 :הרכב ועדת מאזן לבחינת הדוחות הכספיים

 רו"ח מיכל שפיגל יו"ר הוועדה

 ואל לויטממר ש

 מר אורי נעמתי

 גב' אירה פרידמן, דח"צ

 

   
 יוחנן אור

 יו"ר הדירקטוריון
 דוד גינזבורג, מנכ"ל 

 

 .7132במאי,  77אריך אישור הדוחות הכספיים: ת
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 דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית של דיווח כספי לפי תקנות החברות

 בר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(הממשלתיות )דוחות נוספים בד

 7112 -התשס"ח 
 
 
 

  

 

 

 

לא חלו שינויים שהשפיעו באופן מהותי  9112במרס,  11בתקופה של שלושה החודשים המסתיימים ביום  

 או העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9112במאי,  92

 נן אור,יוח  
 יו"ר הדירקטוריון 

   

   9112במאי,  92

 דוד גינזבורג, מנהל כללי  

   

   9112במאי,  92

 דוד בכר, סמנכ"ל כספים  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

 

 דוחות כספיים ביניים

 

 1037, מרסב 13ליום 
 

 בלתי מבוקרים

 



 

 

 

 
 
 
 

 בע"מ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
 

 1037, מרסב 13ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 דף  
   

 1  סקירת דוחות כספיים ביניים
   

 1-7  הצהרות המנהלים
   

 8-9  דוחות על המצב הכספי
   

 30  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על 
   

 33  דוחות על השינויים בהון 
   

 31-31  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 31-11  ביניים באורים לדוחות הכספיים
   
 11-18  ביניים נספחים לדוחות הכספיים 

   
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח

 7607630אביב -תל

 +972-3-6232777טל.   

 972-3-5620479+פקס  

ey.com 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 

 
 
 

 מבוא
 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן 
התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון  ואת הדוחות 1037במרס,  13על המצב הכספי ליום 

ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 
"דיווח כספי לתקופות ביניים"  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים לתקופת ולהצגה של מידע כספי 

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי 
חוזרי ול 3971 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11סעיף  ובהתאם להוראות 3983-פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א

 ו בהתבסס על סקירתנו.זביניים לתקופת י אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספ. רשות החברות הממשלתיות
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  3ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה הינה מצומצמת . נשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםעם א
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
 חוות דעת של ביקורת.

 
 חישוב העתודה לביטוח נזקי טבע

 
העתודה לביטוח נזקי טבע בחקלאות מחושבת בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות 

 .IFRS-חיות תקני ה, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם הנ1031-ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
 

 מסקנה
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,  פרט לאמור לעיל, בהתבסס על סקירתנו,
הממונה בהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי ו IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

ובהתאם להוראות  3983 -בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 3971 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11סעיף 

 
 
 

 
 

 
 
 

   אביב,-תל

   1037, במאי 19
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 *( הצהרת יו"ר הדירקטוריון

 
 

 
 מצהיר כי:, יוחנן אור אני,

 
 
של שנת ראשון ה לרבעוןהחברה(  -של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן הדוחות הכספיים בחנתי את  .3

 הדוחות(. -להלן ) 1037
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .1

ם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בה
 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .1

הותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים באופן נאות, מכל הבחינות המ
 של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .1

ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים  גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות
ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך -כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
רקטוריון שלה, בהתבסס על אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדי .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  א.
 העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; 

 
שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי כל תרמית, בין מהותית ובין  ב.

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
 
 

   1037, במאי 19 תאריך:
 יוחנן אור, יו"ר הדירקטוריון  
 
 
 
 
התאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות נוסח ההצהרה ב *(

 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
. 
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 *( הצהרת מנכ"ל החברה
 

 
 אני, דוד גינזבורג, מצהיר כי:

 
 
של שנת  ראשוןה לרבעוןהחברה(  -מ )להלן בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע" .3

 הדוחות(. -להלן ) 1037
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  .1

עים בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מט
 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .1

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים 
 קופות המוצגים בדוחות.של החברה לימים ולת

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך  .1

גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים 
ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך -מתייחס לחברה, מובא לידיעתנו עלכאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי ה

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות א.
 העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; 

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי  ב.

 פי של החברה.בבקרה הפנימית על דיווח כס
 

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
 
 
 
 
 
 
 

   1037, במאי 19 תאריך:
 מנכ"ל החברה -דוד גינזבורג   
 

 
 
 

וחות נוסח ההצהרה בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הד *(
 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
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 *( הכספים של החברה סמנכ"להצהרת 

 
 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:
 
 
של שנת  ראשוןה לרבעוןהחברה(  -בחנתי את הדוחות הכספיים של הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן  .3

 הדוחות(. -להלן ) 1037
 
תי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנ .1

בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 
 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 
ים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספי .1

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים 
 של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
מותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיי .1

גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים 
ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך -כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על

 תקופת ההכנה של הדוחות.
 
י ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על אנ .1

 הערכתנו העדכנית ביותר:
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  א.
 החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;  העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 פי כל דין.-אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
 
 
 
 
 
 
 

   1037, במאי 19 תאריך:
 כספיםה סמנכ"ל –דוד בכר   
 
 
 
 
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות  נוסח ההצהרה *(

 .1001-הכספיים ודוח הדירקטוריון(, תשס"ו
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 *( הצהרת המנהל הכללי

 

 בורג, מצהיר כי:אני, דוד גינז

 
 ראשוןה לרבעון( חברת הביטוח –קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן השל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 הדוחות(. -להלן ) 1037של שנת 
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .1

המצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי ש
 המכוסה בדוח.

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .1

מנים של חברת הביטוח לימים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזו
 ולתקופות המדווחים בדוח.

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .1

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן

 
של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו )א( 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח, בפרט 
 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

 
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  )ב(

ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי מידה סבירה של 
 ;הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכוןחשבונאות מקובלים ולהוראות 

 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

 -לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן היעילות של הבקרות והנהלים
 
שהשפיע  נוכחיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון ה ( ד)

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 
  -כספי; וכן

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .1

 של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביע )א( 
דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע 

 -כספי; וכן
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב( 
 ית של חברת הביטוח על דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנימ

 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

   
   

  - דוד גינזבורג  1037, במאי 19 תאריך:

 מנהל כללי  

   
 
 
 . 1030 ,בנובמבר 11מיום  1030-9-7נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(
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 *( הכספים סמנכ"להצהרת 

 

 אני, דוד בכר, מצהיר כי:

 
ראשון ה לרבעון( חברת הביטוח –קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן השל  כספייםה ותאת הדוח בחנתי .3

 הדוחות(. -להלן ) 1037של שנת 
 
ה מהותית בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובד .1

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה 
 המכוסה בדוח.

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .1

ים בהון ותזרימי המזומנים של חברת הביטוח לימים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינוי
 ולתקופות המדווחים בדוח.

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .1

 -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת הביטוח; וכן

 
לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו )א( 

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברת הביטוח מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברת הביטוח, בפרט 
 במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

 
לספק  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת )ב(

מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי 
 ;המפקח עך הביטוחחשבונאות מקובלים ולהוראות 

 
של חברת הביטוח והצגנו את מסקנותינו לגבי  הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ( ג)

 -ים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכןהיעילות של הבקרות והנהל
 
שהשפיע  נוכחיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח כספי שאירע ברבעון ה ( ד)

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של חברת הביטוח על דיווח 
  -כןכספי; ו

 
אני ואחרים בחברת הביטוח המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .1

 של הדירקטוריון של חברת הביטוח, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 

יעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקב )א( 
דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של חברת הביטוח לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע 

 -כספי; וכן
 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  )ב( 
 ימית של חברת הביטוח על דיווח כספי. תפקיד משמעותי בבקרה הפנ

 
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

   
   

 - דוד בכר  1037, במאי 19 תאריך:

 כספיםה סמנכ"ל  

   
 

 .1030 ,בנובמבר 11מיום  1030-9-7נוסח ההצהרה בהתאם לחוזר ביטוח   *(
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 כספידוחות על המצב ה
 
 
 

 נכסים
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

 3,011  3,198  871    נכסים לא מוחשיים

         

 3,299  11,813  102,18    נכסי מסים נדחים

         

 7,283  2,932  7,117    רכוש קבוע

         

 3,111  11,991  3,118    נכסי ביטוח משנה 
         

 91  -  11    נכסי מסים שוטפים

         

 909  119,10  901,31    חייבים ויתרות חובה
         

         פרמיות לגבייה:
         
 710,11  12,110  11,711    מגדלים ומועצות 
 30,733  11,121  21,811    החשב הכללי -האוצר  
         

       א'  השקעות פיננסיות:
         
 117,371  133,727  110,792    נכסי חוב סחירים 

 1,831  1,719  1,797    נכסי חוב שאינם סחירים 
 39,117  111  18,728    מניות   

 19,171  11,113  11,129    אחרות 

         

 109,813  9120,17  102,710    פיננסיות סה"כ השקעות

         

 77,193  11,131  11,717    מזומנים ושווי מזומנים

         

 211,831  710,082  911,739    סך כל הנכסים
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 יותהון והתחייבו
 
 

 
  

 
 ליום

  במרס 13
 ליום

 בדצמבר 13
    1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         

         )גרעון בהון( הון
         

 2,111  2,111  2,111    הון מניות

 1,111  (11,110)  (083,21)    יתרת עודפים

         

 8,928  (12,792)  (217,18)    )ב((1ן( )באור סך כל ההון )גרעון בהו

         

         

         התחייבויות

         

 111,009  399,111  010,213  ד'  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

         

 28,703  308,111  91,121  ג',ד'  התחייבויות בגין חוזי ביטוח

         

 3,239  3,102  13,21    ת לעובדיםהתחייבויות בשל הטבו

         
 -  318  -    התחייבויות מיסים שוטפים

         
 13,132  11,191  111,13    זכאים ויתרות זכות

         

 211,811  870,702  129,778    סך הכל ההתחייבויות

         

 211,831  710,082  911,739    סך כל ההון וההתחייבויות
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 

       1037, במאי 19

 דוד בכר  דוד גינזבורג  יוחנן אור  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 כספים סמנכ"ל  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון  
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות 

  

 
 שהסתיימו  דשיםחו 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 (למניה נתוני רווחלמעט ) ש"חאלפי   

       -פרמיות שהורווחו ברוטו
 101,718  11,937  10,120  מחקלאים   
 398,931  11,117  19,819  השתתפות הממשלה  
  300,189  88,311  101,221 
       

 19,181  8,221  9,191  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה
       

 121,180  79,190  90,897  פרמיות שהורווחו בשייר
       

 2,110  292  1,199  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון
       

 170,200  80,382  91,192  סך הכל הכנסות
       

 110,711  91,711  92,111  ברוטו תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות בגין ביטוח 
 31,201  812,1  1,131   ניוקאסל בלול

       
בהתחייבויות  חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 13,717  1839,7  217  ביטוח בגין חוזי
       

 181,192  71,319  91,181  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 1,111  3,082  3,331  הוצאות שיווק
 11,111  1,211  1,711  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 131,070  79,827  300,112  סך כל ההוצאות

       
 18,110  139  (7,010)  )מעתודות(העברה לעתודות רווח )הפסד( לפני 

       
 (1,190)  -  -  בפרמיות הממשלה בהשתתפות קיטון

       
 11,228  228,11  -  )ב((2מימוש כתב שיפוי מהמדינה )באור 

       
 (79,211)  (79,831)  (97,033)  העברה לעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות

       
 82  (11,811)  (301,013)  פסד( לפני מסים על ההכנסהרווח )ה

       
 111  (39,911)  (12,112)  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

       
 (317)  (11,873)  (27,201)  נקי הפסד 
       כולל אחר:רווח 
 23  -  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (13)  -  -  ל הפסד כולל אחרמיסים על הכנסה בגין רכיבים ש
 10  -  -  כולל אחר, נטו רווחסה"כ 
 (307)  (11,873)  (27,201)  כולל הפסדסה"כ 

       

 (0.01)  (30.11)  (39.70)  (ש"חלמניה )בהפסד 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על השינויים בהון 

   
 סה"כ  עודפים  מניות הון  
 אלפי ש"ח  
       
       

 8,928  1,111  2,111  ()מבוקר 1037בינואר,  3יתרה ליום 
       

 (27,201)  (27,201)  -   כולל הפסד
       

 (18,217)  (21,083)  2,111  )בלתי מבוקר( 1037במרס,  13יתרה ליום 
       
       

 9,071  1,213  2,111  ()מבוקר 1032 בינואר, 3יתרה ליום 
       

 (11,873)  (11,873)  -  כולל  הפסד
       

 (12,792)  (11,110)  2,111  )בלתי מבוקר( 1032במרס,  13יתרה ליום 
       
       

 9,071  1,213  2,111  )מבוקר( 1032בינואר,  3יתרה ליום 

       
 (317)  (317)  -  נקי הפסד

       רווח כולל אחר:
 23  23  -  מוגדרת להטבה תוכניות בגין אקטוארי רווח

 (13)  (13)  -  מיסים על הכנסה בגין רכיבים של הפסד כולל אחר

 10  -  סה"כ רווח כולל אחר, נטו
 

10 

       
 (307)  (307)  -  כולל  הפסדסה"כ 

       

 8,928  1,111  2,111  )מבוקר( 1032בדצמבר,  13יתרה ליום 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על תזרימי המזומנים

    

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

    1037  1032  1032 

 מבוקר  בלתי מבוקר    
 ש"חאלפי   נספח  
         
         

 1,328  (28,923)  (34,688)  א  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

         

         

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

         

 (101)  (111)  (17)    רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (3,278)  (311)  (319)    רכישת רכוש קבוע 

         

 (1,083)  (129)  (322)    השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

         

 1,087  (19,191)  (11,811)    במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 

         

 71,101  71,101  77,193    השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 

         

 77,193  11,131  11,717    התקופה מזומנים ושווי מזומנים לסוףיתרת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 דוחות על תזרימי המזומנים

  

 
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  במרס 13 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  1037  1032  1032 
 רמבוק  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  -ספח א נ
       

 (317)  (11,873)  (27,201)  לתקופה הפסד
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       

       מהשקעות פיננסיות:, נטו רווחים
       

 (6,413)     (3,355)  (3,059)      נכסי חוב סחירים  
 (202)         (19)  (45)           נכסי חוב שאינם סחירים  
 (262)         22  (46)           מניות  
 (178)     2,322   140            השקעות אחרות  
       
       

       פחת והפחתות:
  996          228   283          רכוש קבוע  
  973          239   195          נכסים בלתי מוחשיים  
       

  79,622     79,812   97,011      גידול בעתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאות
  (53,595)  (13,753)   25,762      בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחגידול )קיטון( 

  68,201  35,750   305          קיטון בנכסי ביטוח משנה
  212          38   35            ויות בשל הטבות לעובדיםהתחייבשינוי ב
  233  (19,954)  (36,436)     על ההכנסה )הטבת מס(מסים 

       
       אחרים שינויים בסעיפים מאזניים

       
  (51,358)  175  (1,456)      , נטו של השקעות פיננסיות)רכישות( מכירות

  (24,283)  (10,227)  (53,144)     גידול בפרמיות לגבייה 
  (328)  (18,711)  (13,993)     ויתרות חובהחייבים גידול ב 
  (24,916)  (1,918)   9,916       זכאים ויתרות זכותגידול )קיטון( ב 

       
 (11,298)     (3,780)  25,468  סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור: 

       

  16,367      8,584   7,317       ריבית שהתקבלה 
 (249)         33  (108)         )התקבלו( מסים ששולמו 
  495       111   240          דיבידנד שהתקבל 

       
  7,119  8,718  32,231 
       

 1,328  (28,923)  (34,688)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
 

 ביניים. הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 לליכ -: 3אור ב
 

ולתקופה של שלושה חודשים  1037במרס,  13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  א. 
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -ותו תאריך )להלן שהסתיימה בא

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים  1032בדצמבר,  13הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן 

 
, ולפיכך כפופה 3971-תיות, התשל"ההחברה הינה חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשל ב.

להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהותקנו על פיו, חוזרי והנחיות רשות החברה 
הממשלה( כפי שמתקבלות מעת לעת.  - , ולהחלטות ממשלת ישראל )להלןהחברות הממשלתיות

טוח(, ים )ברותים פיננסיייקוח על שיטוח, כפופה החברה להוראות חוק הפיבנוסף, כחברת ב
 פיו.-והתקנות שהותקנו על 3983-התשמ"א

 
 מחייבים את מדינת ישראל.יים הינם באחריות החברה בלבד ואינם המצגים הכלולים בדוחות הכספ

 
 להלן. 2לעניין פירוט בדבר השפעות ההסכמים עם הממשלה על הדוחות הכספיים ראה באור 

  
החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת המצגים הכלולים בדוחות הכספיים הינם באחריות 

 ישראל.
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 1באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים א.
 

"דיווח כספי לתקופות  - 11תקן חשבונאות בינלאומי להדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם 
לתקנות הפיקוח על מחושבת בהתאם למעט מדידת העתודה בגין נזקי טבע בחקלאות ה ביניים",

ואשר אינו עומד  1031 -שירותים פיננסיים )ביטוח(, )חישוב עתודות ביטוח בביטוח כללי(, התשע"ג
הממונה על שוק ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי , IFRS-בקנה אחד עם הנחיות תקני ה

, 3983 -"אם )ביטוח(, התשמבהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיי ההון, ביטוח וחיסכון
חוזרי רשות ול 3971 -ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה11סעיף ל ובהתאם להוראות

 .הממשלתיות החברות
  

   
 מדיניות חשבונאית עקבית .ב
 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת  
 הדוחות הכספיים השנתיים.

 
 עונתיות .      ג

 
מחזור ההכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח נזקי טבע מתאפיין בעונתיות, הנובעת בעיקר מתקופות 

מנוטרלת באמצעות  הכנסותביטוח המשתנות לפי ענפי הגידול. השפעתה של עונתיות זו על ה
 תקופת הביטוח.פני פריסה של ההכנסה על 

  
ובמרכיבי ההכנסות האחרים, כגון הכנסות מהשקעות, לא  במרכיבי ההוצאות האחרים, כגון תביעות,

 . תוצאות החברהקיימת עונתיות מובהקת, ולכן גם לא קיימת עונתיות מובהקת ב
 
 שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין היציג של הדולר )ארה"ב( .ד

 שער חליפין      
 יציג של  מדד המחירים לצרכן  
 הדולר ארה"ב  מדד ידוע  ןמדד בגי  
    %   

       לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:
 (1.1)  (0.1)  0.3  1037במרס,  13
 (1.1)  (0.9)  (3.0)  1032במרס,  13

       

 (3.1)  (0.1)  (0.1)  1032בדצמבר,  13לשנה שהסתיימה ביום 
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 מגזרי פעילות -: 1באור 
 

לות עיקריים: מגזר ביטוח כללי ומגזר אחר המתייחס להשקעות פיננסיות מגזרי פעי 1-החברה פועלת ב 
 המוחזקות כנגד ההון העצמי של החברה. 

 
 תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 1037במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 300,189  -  300,189  ו ברוטופרמיות שהורווח
 9,191  -  9,191  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 90,897  -  90,897  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 1,199  71  1,112  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 91,192  71  91,111  סך הכל הכנסות

       
 92,111  -  92,111  ברוטו ,וי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוחתשלומים ושינ

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות       
 1,131  -  1,131  ניוקאסל בלול

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 217  -  217  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 91,181  -  91,181  י בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשיירתשלומים ושינו
       

 3,331  -  3,331  הוצאות שיווק
 1,711  -  1,711  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 300,112  -  300,112  סך כל ההוצאות

       
 (7,010)  71  (7,301)  (עתודותלמעתודות )לפני העברה )הפסד( רווח 

       
 (97,033)  -  (97,033)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
 (301,013)  71  (301,331)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

       
 (301,013)  71  (301,331)  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח )הפסד( 

       
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

     )בלתי מבוקר(: 1037במרס,  13ליום 
 213,010  -  213,010  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 91,121  -  91,121  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
       

 711,181  -  711,181  ברוטו
 3,118  -  3,118  בניכוי ביטוח משנה

  711,111  -  711,111 
 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 לדוחות הכספיים ביניים נספחים

 

06 

 

 ()המשך מגזרי פעילות -: 1באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

  
 חודשים שהסתיימו ביום 1-ל

 1032במרס,  13

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 88,311  -  88,311  פרמיות שהורווחו ברוטו
 8,221  -  8,221  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 79,190  -  79,190  בשייריות שהורווחו פרמ

       
 292  31  281  הכנסות מהשקעות, נטו והכנסות מימון

       
 80,382  31  80,371  סך הכל הכנסות

       
 91,711  -  91,711  ברוטו ,תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח

בגין ביטוח  חייבויותחלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהת       
 1,812  -  1,812  ניוקאסל בלול

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי 

 39,718  -  39,718  בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח
       

 71,319  -  71,319  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 3,082  -  3,082  הוצאות שיווק
 1,211  -  1,211  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 79,827  -  79,827  סך כל ההוצאות

       
 139  31  102  עתודותמרווח לפני העברה 

       

 11,228  -  11,228  מימוש כתב שיפוי מהמדינה

       
 (79,831)  -  (79,831)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
 (11,811)  31  (11,818)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

       
 (11,811)  31  (11,818)  לפני מסים על ההכנסה כוללרווח )הפסד( 

       
 התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

     )בלתי מבוקר(: 1032במרס,  13ליום 
 111,399  -  111,399  עתודות ביטוח בגין נזקי טבע בחקלאות

 308,111  -  308,111  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
       

 221,711  -  221,711  ברוטו
 11,991  -  11,991  בניכוי ביטוח משנה

  218,718  -  218,718 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1באור 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות לפי מגזרים  

 1032בר, בדצמ 13לשנה שהסתיימה ביום    

  

 ביטוח
 נזקי טבע
 סה"כ  אחר  בחקלאות

 ח"אלפי ש  
       

 101,221  -  101,221  פרמיות שהורווחו ברוטו
 19,181  -  19,181  פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי משנה

       
 121,180  -  121,180  בשיירפרמיות שהורווחו 

       
 2,110  317  2,071  וןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימ

       
 170,200  317  170,111  סך הכל הכנסות

       
       

 110,711  -  110,711  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו
       

בגין ביטוח  חלק המדינה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות
 31,201  -  31,201  ניוקאסל בלול

       
חלקם של מבטחי המשנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות 

 13,717  -  13,717  בגין חוזי ביטוח
       

 181,192  -  181,192  תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר
       

 1,111  -  1,111  הוצאות שיווק
 11,111  -  11,111  הוצאות הנהלה וכלליות

       
 131,070  -  131,070  ל ההוצאותסך כ

       
 18,110  317  18,181  עתודות מרווח לפני העברה 

       
 11,228  -  11,228  מימוש כתב שיפוי מהמדינה

       
 (1,190)  -  (1,190)  בפרמיות הממשלה בהשתתפות קיטון

       
 (79,211)  -  (79,211)  עתודות ביטוח נזקי טבע בחקלאותלהעברה 

       
 82  317  (23)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

       
 23  -  23  רווח כולל אחר לפני מסים על ההכנסה

       
 317  317  -  רווח כולל לפני מסים על ההכנסה

       

   :1032, דצמברב 13 ליום ביטוח חוזי בגין התחייבויות
 111,009  -  111,009     טבע בחקלאות עתודות ביטוח בגין נזקי

 28,703  -  28,703  התחייבויות בגין חוזי ביטוח, ברוטו
 3,111  -  3,111  ביטוח משנה -בניכוי

  27,318  -  27,318 
 213,327  -  213,327  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח, בשייר
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  הון ודרישות הון -: 1באור 
 

לה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את מדיניות ההנה א.
לדרישות הון הנקבעות על ידי  הוכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופ, פעילותה

  .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
 

על שרותים פיננסים הפיקוח להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות   .ב
תקנות ההון(  -, על תיקוניהן )להלן 3998-)ביטוח( )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(, התשנ"ח

 והנחיות המפקח:
 ליום   

 במרס 13
 ליום  

 בדצמבר 13

 

במרס,  13 
1037  

בדצמבר,  13
1032 

 מבוקר  בלתי מבוקר  
     הון עצמי מינימלי:

 7,111  7,109  הסכום הנדרש על פי התקנות
 8,928  (217,18)  פי התקנות-הסכום המחושב על

     

 3,111  (22,012)  ליום הדוח)גרעון(  עודף
     

     לאחר תאריך המאזן: םאירועי
מקדמה מממשלת ישראל לצורך עמידה בעתודות לביטוח 

 נזקי טבע על פי תקנות הפיקוח
 83,000  - 

 עודף
 31,911  3,111 

 
דוח לחברה גרעון בהון הנובע ממנגנון חישוב העתודות בהתאם לתקנות הפיקוח ואופן ליום ה

 צבירת הרווחים לעתודות.
 

על מנת לעמוד בעתודה המינימלית הנדרשת בהתאם לתקנות הפיקוח נדרשה תוספת בסך של 
פה אלפי ש"ח שנזק 27,210אלפי ש"ח. לאחר מסים על ההכנסה מסתכמת תוספת זו לסך של  301,331

 כגרעון להון.
 

אלפי ש"ח מממשלת ישראל אשר ישמש למימון  83,000הועבר סך של  1037באפריל,  10ביום 
השתתפות הממשלה בפרמיות רק כאשר הסכום הצבור בעתודות הביטוח יעלה על הסכום המינימלי 

 הנדרש בהתאם לתקנות.
 

כהתחייבות מוכרת  בהתאם לאישור הפיקוח שניתן לחברה, הסכום שהועבר ישמש את החברה
 לצורך עמידה בדרישות ההון.

 
 ייעוד רווחים ודיבידנדים:

 הכנסותיה ורכושה וכל על פי תקנון ההתאגדות, אסור לחברה לחלק רווחים או דיבידנד לחברים
 משמשים לביצוע מטרותיה.

 

 Solvency II .ג
 

ליישום משטר כושר פורסמו והועברו לוועדת הכספים של הכנסת  הוראות  1037בחודש פברואר 
 "ההוראות המעודכנות"(. –)להלן  Solvency IIפירעון מבוסס 

ההוראות המעודכנות נועדו לכונן משטר כושר פירעון חדש לחברות ביטוח בישראל. זאת, בהתבסס 
"הדירקטיבה"(, שאומצה על ידי  –" )להלן Solvency II, המכונה " 100993189ECעל הוראות דירקטיבה 

 בכל המדינות החברות בו. 1032רופי ומיושמת החל מינואר האיחוד האי
 

הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם 
 –ומדידתם, ומבוססת על שלושה נדבכים 

ה נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקר
( ORSAפנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון )

 ונדבך שלישי הנוגע לקידום משמעת שוק, גילוי ודיווח.
 

בדעת המפקחת לפרסם הנחיות לעניין ניהול הון וקביעת יעד הון פנימי, לעניין סקר פערים שעל 
ערך ניהול הסיכונים, הבקרות והממשל התאגידי ונייר חברות הביטוח יהיה לבצע ביחס למ

 התייעצות לקידום תהליך להערכה עצמית של סיכונים וכושר פירעון.
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 (הון ודרישות הון )המשך -: 1באור 
 

 )המשך( Solvency II .ג
 

על חברות ביטוח ממשלתיות לא יחולו הוראות  1037בפברואר,  2-בהתאם לחוזר הממונה מיום ה 
 מבוסס סיכון. ןאשון הכמותי שעינינו יחס כושר פירעוהנדבך הר

 
 מכשירים פיננסיים -: 1באור 

 
 השקעות פיננסיות אחרות

 

 נכסי חוב שאינם סחירים .3
 1037 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 21  21  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,711  711,1  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 1,802  1,797  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 1032 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 19  19  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,391  1,710  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 111,1  1,719  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 1032 ,בדצמבר 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 73  73  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,081  1,711  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 1,111  1,831  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1

 
מציגה ניתוח של הנכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. הרמות השונות  הטבלה דלהלן

 הוגדרו באופן הבא:
 

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל -3רמה
 למכשירים זהים. 

  שאינםבעקיפין או במישריןשווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,  -1רמה , 
 לעיל. 3כלולים ברמה 

  שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  -1רמה
 נצפים.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פרמיות לגבייה, חייבים ויתרות חובה ונכסי 
 מיסים שוטפים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
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 )המשך( סייםמכשירים פיננ -: 1באור 
 

 )המשך(השקעות פיננסיות אחרות 
 
 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1

 
 

 הנמדדים בשווי הוגן לפי הסיווגים כדלקמן:  הפיננסיים במכשיריםהחברה מחזיקה 
 

 
 1037, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 110,792  -  -  110,792  נכסי חוב סחירים

 18,728  -  -  18,728  מניות

 11,129  -  -  11,129  אחרות

         
 101,911  -  -  101,911  סך הכל

 
 

 1032, במרס 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 133,727  -  -  133,727  נכסי חוב סחירים

 111  -  -  111  מניות

 11,113  -  -  11,113  אחרות

         
 112,210  -  -  112,210  סך הכל

 
 
 1032, דצמברב 13ליום   
 סה"כ  1רמה   1רמה   3רמה   
 מבוקר  
 ש"חאלפי   
         

 117,371  -  -  117,371  נכסי חוב סחירים
 39,117  -  -  39,117  מניות

 19,171  -  -  19,171  אחרות
         

 102,007  -  -  102,007  סך הכל
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 1באור 
 

 )המשך( השקעות פיננסיות אחרות
 

 )המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .1
 

 טכניקות הערכה

 
בשווקים פיננסים מוסדרים נקבע על ידי מחירי השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל 

השוק בתאריך הדיווח. בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש 
בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, 

ן תזרימי מזומנים או שיטות התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוו
 הערכה אחרות. 

 
 נכסים חוב שאינם סחירים

 
השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב 
פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות 

זומנים הצפויים בגינם. שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של היוון אומדן תזרימי המ
אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל 
אביב. ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, 

הקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים שפורסם על ידי משרד האוצר, ל
 מוסדיים.

 
 

 
 בתקופת הדוח ולאחריומשמעותיים אירועים     -: 2באור 

  

  1037לשנת  אסונות טבע םהסכ .א
 

כולל תקציב חסר למימון השתתפות הממשלה  1037נכון למועד הדוח, הסכם אסונות טבע לשנת 
לאחר תאריך המאזן, קיבלה החברה הודעה מהאוצר . ח"שליוני מי 8-בפרמיות הביטוח בסך של כ 

  .לפיה התקציב החסר אושר, לפיכך החברה פועלת מול משרד החקלאות לעדכן את ההסכם בהתאם
 

  1032חוסרי תקציב השתתפות הממשלה בפרמיות בגין שנת    .ב
 

ת הממשלה נכון למועד הדוח טרם התקבל אישור למקור תקציבי לסכומים שנדרשו להשתתפו
 1.8ואשר עלו על התקציבים שאושרו בגובה של  1032בפרמיות נזקי טבע ואסונות טבע לשנת 

ע סכום זה מהעתודה הצבורה הקיימת ר. ככל שלא יימצא מקור תקציבי לסכום זה ייגח"שמיליוני 
   לחברה.
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 בתקופת הדוח ולאחריומשמעותיים אירועים     -: 2באור 
    

 

  1037לשנת  נה עם המדינה למסלול נזקי טבעהסכם ביטוח מש .ג
 

כמידי שנה, פרסמה המדינה קול קורא לרכישת ביטוח משנה למבטח המבטח נזקי טבע אשר 
 100%ועד  100%באמצעותו נוהגת החברה לרכוש ביטוח משנה מהמדינה לשכבות ביטוח שבין 

זה וביקשה לרכוש ביטוח  מהיקף הפרמיות השנתיות של מסלול נזקי טבע. החברה ענתה לקול קורא
 דוח, טרם נחתם הסכם לעניין זה.המשנה כאמור, אך נכון למועד 

 

   ההון מקדמה לאחר תאריך המאזן ממשלת ישראל להבטחת עמידת החברה בתקנות .ד
 

)ב( 1ראה באור  -לעניין הגרעון בהון וקבלת מקדמה מממשלת ישראל לצורך עמידה בתקנות ההון
 לעיל.

 

 והתראה על סכסוך עבודההתארגנות עובדים  .ה
 

קיבלה החברה התראה על סכסוך עבודה מצד העובדים וההסתדרות במידה ולא  1037בחודש אפריל 
מעלות השכר. להערכת הנהלת החברה  1.1%ישולם להם סכום כספי המכונה קרן מנכ"ל בשיעור של 
 לא נדרש לבצע הפרשות לסכום הנדרש בדוחות החברה.

התקדמות משמעותית במשא ומתן להסכם עבודה קיבוצי חדש עם  היתבמהלך תקופת הדוח לא הי
 העובדים. 

 

 פרישת המנהל הכללי .ו
 

במהלך תקופת הדוח, קיימה ועדת האיתור מספר ישיבות במסגרת הליך איתור מנהל כללי לחברה, 
 שתו הצפויה של המנכ"ל המכהן לגמלאות. הליך האיתור צפוי להסתיים באמצע שנה זו.יעקב פר

 
 
 
 

 מיסים על ההכנסה   -: 7באור 
 

 
  :ובכללם החברה כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן 

 

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות 

 כספיים
 %  שנה

 
 

 
    

1032   11.00  37.00   11.90   
1037  11.00  37.00  11.01 
 11.39  0037.  11.00  ואילך 1038
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 פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 הרכב השקעות פיננסיות  א.
 

 1037במרס,  13ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 110,792  -  110,792  )ב'(נכסי חוב סחירים 
 1,797  1,797  -  '()ג נכסי חוב שאינם סחירים

 18,728  -  18,728  )ד'( מניות
 11,129  -  11,129  )ה'( אחרות

       
 102,710  1,797  101,911  סה"כ

       
 
 

 1032במרס,  13ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 
 סה"כ  וחייבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 133,727  -  133,727  )ב'(סחירים נכסי חוב 
 1,719  1,719  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים

 111  -  111  )ד'( מניות
 11,113  -  11,113  )ה'( אחרות

       
 179,120  1,719  210,121  סה"כ

       
 
 

 1032בדצמבר,  13ליום   

  

נמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  והפסד
הלוואות 

 סה"כ  ביםוחיי
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       
 117,371  -  117,371  )ב'(נכסי חוב סחירים 

 1,831  1,831  -  )ג'( נכסי חוב שאינם סחירים
 39,117  -  39,117  )ד'( מניות

 19,171  -  19,171  )ה'( אחרות
       

 109,813  1,831  102,007  סה"כ
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 )המשך( ירוט השקעות פיננסיותפ -נספח א': 

 
 נכסי חוב סחירים ב. 

 
 במרס 13ליום  

 ליום  
 בדצמבר 13

  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       שיועדו הפסדובשווי הוגן דרך רווח  גיםמוצ
       :בעת ההכרה לראשונה 

       
 110,971  1,33111  111,011  אגרות חוב ממשלתיות

       
 102,100  379,211  101,711  אגרות חוב אחרות שאינן ניתנות להמרה

       
 117,371  133,727  110,792  סך הכל נכסי חוב סחירים

 
 

 נכסי חוב שאינם סחירים ג. 
 

 מוצגים כהלוואות וחייבים: 
 
 1037 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
     

 21  21  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,711  1,711  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 1,802  1,797  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 
 
 

 1032 ,במרס 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 19  19  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,391  1,710  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 1,111  1,719  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
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 )המשך( פירוט השקעות פיננסיות -נספח א': 
 

 )המשך( נכסי חוב שאינם סחירים ג.
 

 
 1032 ,בדצמבר 13ליום   

  
 הערך

  בספרים
 שווי
 הוגן

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
     

 73  73  פקדונות בתאגידים בנקאיים
 1,081  1,711  אגרות חוב בלתי סחירות

     
 1,111  1,831  סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 

 
 

 מניות .ד
 

 במרס 13ליום  
 ליום  

 בדצמבר 13
  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

והפסד שיועדו בעת  מוצגות בשווי הוגן דרך רווח
 ההכרה לראשונה:

    

  

       
 39,117  111  18,728  מניותסך הכל 

 
 
 

 השקעות פיננסיות אחרות .ה
 

 
 

 במרס 13ליום  

 ליום  
13 

 בדצמבר
  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       סחירות
       

  ועדושי מוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
     בעת ההכרה לראשונה: 

  

       
 19,392  13,017  11,091  תעודות סל

 -  1,310  -  תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
 79  330  71  קרנות השקעה
 -  311  103  חוזים עתידיים

       
  11,129  11,113  19,171 
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 שהורווחו ברוטו פרמיות   -נספח ב':

  
 שים שהסתיימוהחוד 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

  8,798   2,009   2,373  מדגה
  33,481   8,026   8,553  פירות

  10,493   2,622   2,913  בקר
  62,034   13,536   12,849  ירקות

  14,730   4,475   3,191  לול
  8,287   1,305   1,825  אבוקדו

  3,022  211   684  צמחי נוי 
  5,232   984   1,394  בננות
  21,764   3,331   6,259  הדרים
  2,691   141   136  כותנה

  1,403   170   186  גפן היין
  12,291   2,853   4,111  פלחה

  3,177   793   753  בתי צמיחה
  534   132   93  משתלות
  665   105   23  זיתי שמן

  1,207   27   33  אגוזי אדמה
  279   113   128  כוורות

  615   150   154  בקר במרעה
  104   28   10  בקר אסונות במרעה

  2,487   1,250   1,734  ביטוח הכנסה - פלחה
 -  -   19  צאן

  6,500  -   1,950  לול סלמונלה
  4,954   1,234   1,189  לול ניוקאסל

      

 

 101,718  11,937  10,120  סך הכל מחקלאים
       

 398,931  11,117  19,819  השתתפות הממשלה
       

 101,221  88,311  300,189  שהורווחו ברוטו סך כל פרמיות
       ההרכב:
       מחקלאים:שהורווחו פרמיות 

 11,327  1,911  8,130   אסונות טבע 
 373,183  17,921  11,110  נזקי טבע 

       

 101,718  11,937  10,120  מחקלאיםשהורווחו סך הכל פרמיות 
       השתתפות הממשלה: 

 301,929  11,938  11,712  פרמיות אסונות טבע 
 91,912  13,139  11,301  פרמיות נזקי טבע 

 398,931  11,117  19,819  תתפות הממשלהסך הכל הש
       

 101,221  88,311  300,189  שהורווחו סך הכל פרמיות
 

 השתתפות הממשלה בפרמיות
נזקי ביטוח בגין 
 טבע 

, למעט בענפי (זהה לאשתקד) 11%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח נזקי טבע הינו  -
)זהה  (80% -ל 10%ההשתתפות משתנים לפי איזור הגידול )בין עורי יביטוח הכנסה לפלחה שבו ש

 ואש אין השתתפות ממשלה.  סיכוני כשל מערכות, גניבות  ,בביטוח מבנים, בתי צמיחה לאשתקד(.
ביטוח בגין 

 אסונות טבע
 )זהה לאשתקד(. 80%שיעור השתתפות הממשלה בפרמיות בגין ביטוח אסונות טבע הינו  -

 .11%תתפות בפרמיות הינו בסלמונלה שעור ההש
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 תביעות  -נספח ג':

  

-תשלומים ל
חודשים  1

שהסתיימו 
 13ביום 

  במרס

תביעות 
תלויות 

 ליום
13 

  בדצמבר

תביעות 
 תלויות 

 ליום
  במרס 13

 סה"כ תביעות 
חודשים שהסתיימו  1-ל

  במרס 13ביום 

סה"כ 
תביעות 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 13

  1037  1032  1037  1037  1032  1032 

 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי  ש"ח  
             
             

 1,118  (3,911)  5,172  5,627  1,873  4,416  מדגה
 12,821  10,674  2,686  3,361  1,311  3,457  פירות

 31,711  3,641  4,420  1,458  1,121  5,324  בקר
 301,721  48,170  32,770  33,956  37,802  16,620  ירקות 

 1,372  827  2,110  2,251  1,187  2,146  לול
 11,330  7,543  7,430  7,935  1,881  4,380  אבוקדו
 1,712  3,179  2,146  2,109  171  512  נויצמחי 
 33,013  3,153  10,526  11,126  993  391  בננות

 11,810  10,169  11,493  10,413  1,208  6,688  ריםהד
 1,711  (1,817)  274  -  9,100  9,774  כותנה

 3,117  977  59  42  31  32  גפן היין
 31,119  299  1,503  2,798  3,110  55  פלחה

 3,011  304  2,483  2,198  3,371  1,459  בתי צמיחה
 13  33  -  -  -  -  משתלות
 (3,103)  (788)  (60)  270  111  13  זיתי שמן

 1,211  2,703  47  -  21  111  אגוזי אדמה 
 1,192  564  902  1,056  3,090  936  בקר במרעה

 102  18  -  -  -  -  כוורות
 7,003  -  173  -  100  473  ביטוח הכנסה -פלחה

 -  -  6  6  -  -  צאן
 1,711  -  277  -  1,711  3,012  לול סלמונלה
 11,921  8,064  5,972  6,096  2,011  5,911  לול ניוקאסל

  65,710  22,011  90,702  90,389  93,718  103,082 
             

 הוצאות ישירות ועקיפות בגין 
 ישוב תביעות 

 4,950  1,278  3,761  6,033  1,971  39,229 
             

 110,711  91,713  96,422  94,463  28,703  70,660  ות לתקופהסך הכל תביע

 

  

חודשים  1 -ל
 13שהסתיימו ביום 

 במרס

לשנה  
שהסתיימ

 ביום ה
13 

 בדצמבר
  1037  1032  1032 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       :תקופהסך הכל תביעות ל
       

 313,181  11,911  17,812  אסונות טבע
 379,171  9023,7  18,122  זקי טבענ
       
  111,92  91,713  110,711 
 



 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 לדוחות הכספיים ביניים נספחים

 

28 

 

 התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח  -נספח ד':

 

 1037במרס,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:

 180,191  -  180,191  בגין נזקי טבע 

 170,118  -  170,118  בגין אסונות טבע

       

  213,010  -  213,010 

       תביעות תלויות:

 18,111  3,118  19,281  בגין נזקי טבע 

 11,780  -  11,780  בגין אסונות טבע

       

  91,121  3,118  91,111 

 711,111  3,118  711,181  סה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח ועתודות ביטוח

 
 1032במרס,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       עתודות ביטוח:

 181,173  -  181,173  בגין נזקי טבע 

 170,918  -  170,918  בגין אסונות טבע

       

  111,399  -  111,399 

       תביעות תלויות:

 17,701  11,991  23,299  בגין נזקי טבע 

 12,811  -  12,811  בגין אסונות טבע

       

  308,111  11,991  71,119 

 218,718  11,991  221,711  ועתודות ביטוחסה"כ התחייבויות בגין חוזי ביטוח 

 
 1032בדצמבר,  13ליום   

  ברוטו  
ביטוח 
 שייר  משנה

 מבוקר  
 ש"חאלפי   

       עתודות ביטוח:

 179,112  -  179,112  בגין נזקי טבע 
 171,711  -  171,711  בגין אסונות טבע

       
  111,009  -  111,009 

       תביעות תלויות:
 19,191  3,111  10,912  בגין נזקי טבע 

 17,721  -  17,721  בגין אסונות טבע
       
  28,703  3,111  27,318 

 213,327  3,111  211,730  ועתודות ביטוחות בגין חוזי ביטוח סה"כ התחייבוי
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 'גחלק 
 

דוח ביצוע תקציב



 

 1-ג

 

 
 דוח ביצוע תקציב

 וואת התקציב להוצאות בפועלהש
 1037במרס  13לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 

 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  התקציב *(  
 אלפי ש"ח נומינליים  
       
       השוואה לעומת תקציב שנתי: - שקעותה  א.
       

 921,7  232  811,7  רכישות  
       
       

 921,7  232  811,7  סה"כ  
 
       
       :צאות הנהלה וכלליותוה   ב.
       

 111  818,1  1,371  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(  .1
       
       

 11  101  118  וצאות רכבה  .1
       
       

 (39)  911  811  וצאות תפעול ה  .1

 
       

 13  270  703  יבוד נתונים, אחזקת מחשב, מחשוב מעריכיםע  .1

       
       

 113  113  112  ירותי חוץש  .1

       
       
 111  928,1  193,2  הנהלה וכלליות -ך הכל הוצאות מתוקצבותס    
       

       יפים לא מתוקצבים:סע  .2
       

   317    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               
   1    הפרשה לחובות אבודים ומסופקים       
   178    פחת        
    217   
       

   (821)    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות           
       
       ות הנהלה וכלליותסך הכל הוצא    
   711,1    בדוחות הכספיים     
 
 
       

 *( תקציב לתקופה של שלושה חודשים, למעט השקעות המוצג תקציב לשנה. 



 

 2-ג

 

 
 עודף )חוסר(  הוצאה בפועל  התקציב )*(  
 

   
אלפי ש"ח 
   נומינליים

       :צאות שיווקוה   .ג
       

 11  777  813  מס שכר( עלות שכר ונלוות )כולל  .3
       

 39  311  311  רכב תוצאוה  .1
       

 101  381  188  וצאות שיווק ותפעולה  .1
       

 177  091,3  171,3  שיווק -סך הכל הוצאות מתוקצבות  

              
       :סעיפים לא מתוקצבים  .1

   37    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה               
       
   331,3    סה"כ הוצאות שיווק בדוחות הכספיים     
       
       :צאות הערכת נזקיםוה   .ד
       

 388  3,031  3,101  עלות שכר ונלוות )כולל מס שכר(   .3
       

 13  311  322  הוצאות רכב  .1
       

 128  1,771  1,311  עלויות מעריכים קבלנים  .1
       

 78  318  112  הוצאות תפעול ושירותי חוץ  .1
               
 211  1,081  1,717  הערכת נזקים -סך הכל הוצאות מתוקצבות     
       

       סעיפים לא מתוקצבים: .1
   1    עדכון הפרשה לפיצויים וחופשה  
   821    הוצאות מחלקת תביעות מתוך הנהלה וכלליות  

       
   4,950    הוצאות הערכה ותביעות בדוחות הכספיים סה"כ   

 
 111,3  311,33  100,31   סך הכל הוצאות מתוקצבות  ה.
 

 
 הסברים לסטיות מהותיות

 
הוצאות החברה, תלויות במידה רבה בהיקפי התביעות בתקופה המדווחת ומשתנות ללא עונתיות מובהקת ברבעונים 

 במהלך השנה.
 

     
 

 דוד גינזבורג, מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון יוחנן אור, 
  

 
 1032, במאי 19תל אביב, 

 
 


